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Доб рыя сэр цамДоб рыя сэр цам

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Да нас пры хо дзяць з вась мі 
га доў, — рас каз вае трэ нер-вы-
клад чык і ся мі ра зо вая аб са лют-
ная чэм пі ён ка све ту Ган на ШЭ ВЯ-
ЛЕН КА. — Спа чат ку раз вуч ва ем 
аз бу ку Мор зэ: на гэ та ў дзя цей ідзе 
два ме ся цы. По тым яны са ма стой-
на трэ ні ру юц ца. Ад ны пра цу юць за 
элект рон ны мі клю ча мі (спе цы яль-
ны мі пры бо ра мі) і пе ра да юць тэкст. 
Ін шыя пры ма юць «па слан ні», якія 
ім вы дае кам п'ю тар. Каб па спя ваць 
за піс ваць, кож ны трэ нер пра па нуе 
сваю сіс тэ му за мен — «сак рэт ны 
код». За мест лі тар і ліч баў ста вім 
круч кі і па лач кі. Так мы мо жам за-
пі саць ад трох да пя ці зна каў у се-
кун ду.

На спа бор ніц твах на за дан не да-
ец ца ад на хві лі на. Хут касць спарт-
смен вы бі рае сам — як штан гіст 
ва гу, якую змо жа пад няць. «Трэ ба 
ўзяць той ва ры янт, дзе, як та бе зда-
ец ца, бу дзе ме ней про ма хаў і, ад па-
вед на, бо лей ач коў. Ка лі да пус ціш 
больш за пяць па мы лак, ра бо ту не 
за лі чаць», — тлу ма чыць Ган на.

Ёй са мой на ле жаць тры су свет-
ныя рэ кор ды. Апош ні быў уста-
ноў ле ны ў 2016 го дзе: та ды Ган на 
змаг ла пры няць лі тар ны тэкст з 
хут ка сцю 300 зна каў у хві лі ну! Ці-
ка вім ся, як дзяў чы на тра пі ла ў гэ ты 
спорт.

— У шко лу прый шоў трэ нер і 
спы таў, хто з нас кем лі вы, ус ед лі вы 
і мае доб рыя вы ні кі ў ма тэ ма ты цы. 
Я за пі са ла ся ў сек цыю, хоць та ды 
на ват не ўяў ля ла, што та кое хут кас-
ная ра дыё тэ ле гра фія, — пры гад вае 
чэм пі ён ка. — Знай шла но вых сяб-
роў, а по тым уцяг ну ла ся ў спорт. 
Ха це ла ся быць пер шай.

Каб да сяг нуць пос пе хаў у гэ тай 
дыс цып лі не, у дзі ця ці па ві нен быць 
доб ры слых. Як пра ві ла, ма лых «пе-
ра мань ва юць» з му зыч ных школ і 
кла саў ха рэа гра фіі. Дзе вя ці га до вы 
Стас Чыс ця коў як раз з та кіх: ра ней 

ён ву чыў ся іг раць на гі та ры. А по-
тым з ма май тра піў на вы ста ву тэх-
ніч ных ві даў спор ту, дзе і па зна ё-
міў ся з но вым для ся бе кі рун кам. 
Ця пер чар гуе трэ ні роў кі па скач ках 
у ва ду з за ня тка мі па хут кас най ра-
дыё тэ ле гра фіі.

«Я за піс ваю 70 зна каў у хві лі ну. 
Трэ нер ка жа, што гэ та доб рая хут-
касць. Для мя не па куль цяж ка пры-
маць на бор ліч баў, лі тар і зна каў 
пры пын ку», — дзе ліц ца хлоп чык. 
Стас ужо па спеў паў дзель ні чаць у 
спа бор ніц твах. З за дан нем спра-
віў ся, праў да, так пе ра хва ля ваў ся, 
што не змог пра віль на пе ра пі саць 
ад ка зы ў бланк.

Звы чай на ў тых, хто зай ма ец ца 
хут кас най ра дыё тэ ле гра фі яй, доб-
рая па спя хо васць у шко ле і вы дат-
ная па мяць.

— Гэ ты спорт трэ ні руе мозг. 
У Еў ро пе яго на ват прак ты ку юць 
для рэ абі лі та цыі дзя цей з ДЦП — 
так ма лыя раз ві ва юць слых і дроб-
ную ма то ры ку, ву чац ца кан цэнт ра-
цыі, ня хай і ка рот ка ча со вай, — ка-
жа Ган на Шэ вя лен ка. — Та му, ка лі 
дзі ця ня ўсед лі вае, гі пер ак тыў нае, 
пры вод зьце яго да нас, мы га то вы 
па пра ца ваць.

11-га до вая Аня Іль ю ке віч прый-
шла ў ра дыё спорт пас ля рас ка заў 
сяб роў кі, якая тут даў но зай ма ец ца. 
«Усе дзе ці пы та юц ца: што ў гэ тым 
ці ка ва га? А мне па да ба ец ца да вед-
вац ца пра штось ці но вае». Лю бі мыя 
Ані ны прад ме ты ў шко ле — ма тэ-
ма ты ка і рус кая лі та ра ту ра. А ся-
рэд ні бал дзяў чын кі — 9,2. Асво іць 
аз бу ку Мор зэ ёй бы ло не скла да на. 
А вось «сак рэт ны код» ву чыць да-
вя ло ся двой чы: школь ні ца зай ма-
ла ся ў роз ных трэ не раў, а ў кож на га 
з іх свая сіс тэ ма за мен.

Што ў ра дыё спор це са мае скла-
да нае? Пры му сіць ся бе пры мност-
ве спа кус су час на га све ту не ся-
дзець у тэ ле фо не ці кам п'ю та ры, 
а пры хо дзіць на трэ ні роў кі, лі чыць 
Ган на Шэ вя лен ка. Тыя, хто вый грае 

на спа бор ніц твах, зай ма юц ца пяць 
ра зоў на ты дзень. Да рэ чы, за пе-
ра мо гу дзе цям вы плач ва юць пры-
за выя. Су мы не вя лі кія, 10—20 руб-
лёў, але для школь ні ка гэ та доб ры 
сты мул імк нуц ца да леп шых вы ні-
каў.

«Па ляў ні чыя» 
з пры ём ні ка мі

У су сед нім кла се дзе ці «па лю-
юць на ліс». Не, ні я кіх дра пеж ні каў 
у шко ле ня ма — «лі са мі» на зы ва-
юц ца ра дыё пе ра дат чы кі (бо іх, як 
і гэ тых жы вёл, скла да на знай сці). 
Ма лыя шу ка юць іх з да па мо гай 
спе цы яль на га пры ём ні ка з ан тэ най. 
А са ма дыс цып лі на на зы ва ец ца 
«спар тыў ная ра дыё пе лен га цыя».

Спа бор ніц твы звы чай на пра во-
дзяц ца ў ля сах. Кож на му ўдзель-
ні ку вы да ец ца кар та мяс цо вас ці, 
ком пас і ад во дзіц ца 120 хві лін, каб 
вы лі чыць усіх «ліс». Муж чы нам 
трэ ба знай сці пяць пе ра дат чы каў, 
жан чы нам — ча ты ры, дзе цям — 
два-тры. Дыс тан цыя — ад трох да 
дзе ся ці кі ла мет раў у за леж нас ці ад 
уз рос ту і по лу.

— Спяр ша трэ ба пра слу хаць 
усіх «ліс», — уво дзіць у курс спра-
вы трэ нер-вы клад чык Люд мі ла 
ЛА ПА. — А по тым шу каць іх у пра-
віль ным па рад ку — па чы наць ад 
той, што да лей ад фі ні шу, каб не 
губ ляць час і не вяр тац ца па яе, 
пас ля та го як са браў ас тат нія. Па-
зыў ныя, якія вы да юць пе ра дат чы-
кі, ад роз ні ва юц ца апош ні мі ліч ба мі, 
што да па ма гае не за блы тац ца.

Пры ём нік ло віць сіг нал у ра ды у-
се 90 гра ду саў. Чым гуч ней шы гук 
у на вуш ні ках, тым блі жэй «лі са». 
Пе ра дат чык пра цуе ад ну хві лі ну, 
по тым на ча ты ры за маўк ае. Не па-
спе еш за сек чы ад ра зу — згу біш 
пяць хві лін. Для спа бор ніц тваў гэ та 
шмат.

З вяс ны да во се ні дзе ці зай ма-
юц ца на ву лі цы — у пар ку ці ле се. 

А па куль хо лад на, раз вуч ва юць у 
кла се ўмоў ныя аба зна чэн ні на кар-
це і трэ ні ру юць слых — шу ка юць 
пе ра дат чы кі з за кры ты мі ва чы-
ма. Са мым ма лод шым «па ляў ні-
чым» — 10 га доў.

Скла да ней за ўсё знай сці «лі су», 
ка лі по бач чы гун ка ці аў та стра да, 
бо гэ та пе ра шка джае ла віць сіг нал. 
У га рах — а між на род ныя спа бор-

ніц твы ча сам пра вод зяць ме на ві та 

на та кой мяс цо вас ці — так са ма ня-

прос та. Слу ха еш па зыў ныя — зда-

ец ца, што пе ра дат чык зна хо дзіц ца 

на вяр шы ні. Толь кі да бег ту ды, сіг-

нал вя дзе ўніз.

Люд мі ла Іва наў на, да рэ чы, са-

мы ста рэй шы «па ляў ні чы» кра і ны. 

Яна ста ла пер шым май страм спор-

ту СССР ся род жан чын па спар тыў-

най ра дыё пе лен га цыі і аб са лют най 

чэм пі ён кай БССР.

— Я па ча ла бе гаць з 1961 го-

да, — ус па мі нае Люд мі ла Іва наў-

на. — У наш час гэ ты від спор ту быў 

па пу ляр ны. Вый граць чэм пі я нат 

Са ю за бы ло скла да ней, чым ця пе-

раш ні чэм пі я нат све ту. На дыс тан-

цыі бег ла па 50 жан чын. Ста іш на 
стар це — і та кое на пру жан не, што 
ўсё дры жыць. Ка лі ў кан цы 1970-х 
га доў мы на бі ра лі ў спар тыў ную 
шко лу вуч няў, вель мі шмат дзя цей 
за піс ва ла ся. Трэ не раў столь кі не 
бы ло, каб усіх аха піць.

Кар' е ра трэ не ра 
і су вя зіс та

Сён ня ў дзі ця ча-юнац кай шко-

ле ра дыё спор там зай ма юц ца 

225 дзя цей і юна коў з дзяў ча та мі. 

З іх 165 у Мін ску, ас тат нія — у фі лі-

ялах у Ма гі лё ве і Ва ло жы не. Ра біць 

гэ та мож на да 22 га доў. Асвой ва-

юць ра дыё спорт так са ма ў сек цы ях 

пры струк ту рах ДТСА АФ у Брэс це і 

Свет ла гор ску.

— Ле тась 20 на шых вы ха ван цаў 

удзель ні ча лі ў між на род ных спа-

бор ніц твах, 14 з іх за ня лі пры за-

выя мес цы, — рас каз вае ды рэк тар 
шко лы Іры на КА ВА ЛЕЎ СКАЯ. — 

І ў хут кас най ра дыё тэ ле гра фіі, і ў 

спар тыў най ра дыё пе лен га цыі ёсць 

ча ты ры ві ды прак ты ка ван няў. Па 

кож ным — асоб ны за лік. Та му 

спарт смен, па ехаў шы на спа бор-

ніц твы, мае шанц стаць ад ра зу ча-

ты рох ра зо вым чэм пі ё нам све ту.

Ці мо жа за хап лен не ра дыё спор-

там пе ра рас ці ў пра фе сію? Вы пуск-

ні кі шко лы час та за ста юц ца ў ёй 

пра ца ваць трэ не ра мі. Не ка то рыя 

слу жаць у ар міі су вя зіс та мі — ці-

ка ва, што гэ ты шлях вы бі ра юць пе-

ра важ на дзяў ча ты. Ве ды ў га лі не 

ра дыё су вя зі мо гуць так са ма спат-

рэ біц ца ў экс пе ды цы ях.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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Атрад «Мы — дзе цям» пяр-
віч най ар га ні за цыі з пра ва мі 
ра ён на га ка мі тэ та ГА «БРСМ» 
Мінск ага дзяр жаў на га лінг-
віс тыч на га ўні вер сі тэ та стаў 
най леп шым ва лан цёр скім 
атра дам ся род сту дэнц кай 
мо ла дзі па вы ні ках рэс пуб лі-
кан ска га кон кур су «Ва лан цёр 
го да — Доб рае Сэр ца». Яго 
кі раў нік трэ ця курс ні ца Хрыс-
ці на БРА ГІ НЕЦ рас ка за ла, як 
хлоп цы і дзяў ча ты ез дзяць 
у ін тэр на ты са спек так ля мі і 
вы кон ва юць на ва год нія жа-
дан ні па да печ ных.

Са ма дзяў чы на за пі са ла ся ў ва-
лан цё ры яшчэ на пер шым кур се. 
«На ўвод ным схо дзе, ка лі нам рас-
каз ва лі пра кі рун кі дзей нас ці, які мі 
мож на зай мац ца ва ўні вер сі тэ це, 
уба чы ла фо та з дзець мі і зра зу-
ме ла, што ха чу ім да па ма гаць. 
Я заў сё ды лю бі ла ма лых: па мя-
таю, як пра сі ла ма му аб бра ці ку ці 
сяст рыч цы», — усмі ха ец ца бу ду чы 
лінг віст-вы клад чык.

Уся го ў атра дзе ка ля 250 ва-
лан цё раў. Яны су пра цоў ні ча юць 
з дзі ця чым до мам № 5 у Мін ску, 
ста ліч най да па мож най шко лай-ін-
тэр на там № 7, Ба ры саў скім до мам 
дзі ця ці, Жда но віц кім да школь ным 
дзі ця чым до мам і ін шы мі ўста но ва-
мі. Сту дэн ты збі ра юць для ма лых 
кні гі (эн цык ла пе дыі і мас тац кую лі-
та ра ту ру), пра вод зяць май стар-кла-
сы — па ары га мі, ва ка ле і ак цёр скім 
май стэр стве, тай скім бок се. Зай-
ма юц ца са школь ні ка мі рэ пе ты тар-
ствам: «пад цяг ва юць» з імі анг лій-

скую і італь ян скую мо вы (апош няя 
за па тра ба ва ная, бо вы ха ван цы ін-
тэр на таў ез дзяць у гэ тую кра і ну на 
азда раў лен не і ад па чы нак).

На ба зе атра да дзей ні ча юць 
два тэ ат ры — «Ра зам у каз ку» і 
«Мі мы спя ша юц ца на да па мо гу». 
Сту дэн ты са мі шы юць са бе кас-
цю мы і пі шуць сцэ на рыі. У рэ пер-
туа ры ёсць па ста ноў кі «Бу ра ці на», 
«Прын цэ са і жаб ка», «Ра пун цэль», 
«Не смя я на». Ва лан цё ры спра бу-
юць ін тэр прэ та ваць каз кі на су час-
ны ма нер, каб бы ло ці ка ва і пер-
ша клас ні кам, і больш ста рэй шым. 
Хрыс ці на рас ка за ла, што яны пла-
ну юць ад крыць яшчэ і ля леч ны тэ-
атр, раз лі ча ны на ма ле чу.

Для вы ха ван цаў ін тэр на таў так-
са ма ар га ні зу юць па езд кі. Сту дэн-
ты ва зі лі дзя цей у дэль фі на рый, 

кан такт ны заа парк. Уста но вы 
ідуць на су страч і квіт кі пра да стаў-
ля юць бяс плат на, а для ва лан цё-
раў — з 50-пра цэн тай зніж кай.

На Но вы год бу ду чыя лінг віс ты 
рэ гу ляр на пра вод зяць ак цыю «Ёл-
ка жа дан няў» у ад ным са ста ліч-
ных су пер мар ке таў. На свя точ нае 
дрэ ва ве ша юць ліс ты для Дзе да 
Ма ро за, якія па пя рэд не пі шуць 
дзе ці з ін тэр на таў. А па куп ні кі мо-
гуць вы ка наць лю бое з гэ тых жа-
дан няў. Дзят ва звы чай на про сіць 
ма шын кі, ляль кі, кан струк та ры. 
Гэ тым ра зам па да рун каў са бра лі 
на ват больш, чым бы ло вы ка за на 
па жа дан няў. Та му акра мя вы ха-
ван цаў двух ін тэр на таў ва лан цё ры 
змаг лі па він ша ваць і па цы ен таў 
Цэнт ра дзі ця чай ан ка ло гіі, ге ма та-
ло гіі і іму на ло гіі ў Ба раў ля нах.

Ці ка ва, што да ак цый да лу-
ча юц ца і пе да го гі ўні вер сі тэ та. 
Так, ад на з вы клад чыц пе рад ала 
300 руб лёў на па да рун кі па да печ-
ным атра да да Но ва га го да.

Уні вер сі тэт за ах воч вае ва лан-
цёр скую дзей насць над баў ка мі да 
сты пен дыі.

— Мы так са ма ста ра ем ся на-
шых ва лан цё раў сты му ля ваць — 
гра ма ты вы піс ва ем, ме ра пры ем-
ствы для іх ар га ні зу ем, — да дае 
Хрыс ці на. — Ча сам да во дзіц ца 
пра пус каць за ня ткі, але вы клад-
чы кі ста вяц ца да гэ та га пе ра важ-
на з па ра зу мен нем. Га лоў нае — 
не зло ўжы ваць. Ка лі ў ця бе шмат 
пра гу лаў, не трэ ба пры кры ва цца 
ва лан цёр ствам. Ка лі за пра ша ем 
сту дэн таў паў дзель ні чаць у даб ра-
чын най ак цыі, не ка то рыя ад ра зу 
пы та юц ца: «А вы зва лен не ад пар 
бу дзе?» Та кіх ад ра зу ад праў ля ем 
на за ня ткі.

Са мае скла да нае, на дум ку 
дзяў чы ны, пе ра адо лець псі ха ла гіч-
ны бар' ер. Пе рад пер шым ві зі там 
у ін тэр нат у на віч коў уз ні кае шмат 
пы тан няў, у тым лі ку і пра тое, як 
пра віль на раз маў ляць з дзець мі?

— Га лоў ныя якас ці для ва лан цё-
ра — ад кры тасць, га тоў насць заў-
сё ды прый сці на да па мо гу, умен-
не па су нуць свае жа дан ні на зад ні 
план, — лі чыць кі раў нік атра да. — 
Ка лі ты да па ма га еш ін шым, то і 
сам атрым лі ва еш за рад па зі тыў ных 
эмо цый. А для бу ду чых пе да го гаў 
ка рыс ны так са ма і во пыт ра бо ты з 
дзець мі роз ных уз рос таў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by

Пры вез ці каз ку і на ву чыць анг лій скай
Як бу ду чыя лінг віс ты да па ма га юць вы ха ван цам дзі ця чых да моў

МЕ ДЫ Я ГО ЛАС 
СТУ ДЭНЦ ТВА

У Бел дзярж уні вер сі тэ це пад вя лі 

вы ні кі пер ша га кон кур су на леп-

шы ме дый ны рэ сурс. У на мі на цыі 

«Най леп шы Іnstаgrаm-акаўнт» 

пе ра мог ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ны 

фа куль тэт, «Най леп шы Yоutubе-

ка нал» — Сту дэнц кае тэ ле ба-

чан не ВНУ, «Най леп шы блог» — 

Твор чая сту дыя «Мім-БДУ».

Пе ра мо гу ў на мі на цыі «Най леп шая 
су пол ка ў са цы яль най сет цы «УКан-
так це» па дзя лі лі Сту дэнц кі са вет па 
якас ці аду ка цыі і су пол ка фі ла ла гіч на-
га фа куль тэ та. «Най леп шай сту дэнц-
кай га зе тай» ста ла пе ры я дыч нае вы-
дан не хі міч на га фа куль тэ та «Сhеmісаl 
Bооm», а спе цы яль ным дып ло мам за 
ці ка вае асвят лен не жыц ця фа куль тэ та 
бы ла ад зна ча на га зе та гіс та рыч на га 
фа куль тэ та «НІ КА».

У на мі на цыі «Най леп шая ме дый-
ная пра сто ра БДУ» лі да ры вы зна ча-
лі ся ў пад на мі на цы ях «Фа куль тэт» і 
«Ма ла дзёж ная ар га ні за цыя». Так, у 
пер шай пе ра мож цам стаў Лі цэй БДУ. 
На дру гім і трэ цім мес цах раз мяс ці-
лі ся ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ны і фі ла ла-
гіч ны фа куль тэ ты ад па вед на. У дру-
гой — пе ра маг ла ме дый ная пра сто ра 
пяр віч най праф са юз най ар га ні за цыі 
сту дэн таў БДУ.

На га да ем, што ўся го ў спа бор ніц-
твах ся род ме дый ных рэ сур саў БДУ 
пры ня лі ўдзел 40 рэ дак цый ных ка-
лек ты ваў фа куль тэ таў, гра мад скіх 
ар га ні за цый і ор га наў сту дэнц ка га 
са ма кі ра ван ня, а так са ма ад мі ніст ра-
та раў ін тэр нэт-рэ сур саў. Ар га ні за та-
ра мі кон кур су вы сту пі лі ўпраў лен не 
вы ха ваў чай ра бо ты з мо лад дзю і Ме-
ды я цэнтр БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Не ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

ЗЛА ВІЦЬ ХВА ЛЮ...ЗЛА ВІЦЬ ХВА ЛЮ...

Трэ нер-вы клад чык Люд мі ла Ла па па каз вае, як пра цуе пры ём нік для по шу ку «ліс».

Да дзя цей сту дэн ты пры яз джа юць з па да рун ка мі і спек так ля мі.


